
 קרבן שלמים

 גפרק 

 הקדמה

קרבן מן החי, בפרק ב  –בפרקים הקודמים למדנו על שתי אפשרויות להבאת קרבן לפני ה'. בפרק א 

 מן הצומח. העולה והמנחה. –

מה שמו של הקרבן? ממה מובא  ת?יוהאם יש עוד אפשרונסתכל בפסוק א של הפרק הבא, פרק ג. 

 קרבן זה? 

 

ָלִמים ְוִאם  א ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵניֶזַבח ש ְ ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה ּתָ נֹו ִאם ִמן ַהּבָ    ה': ָקְרּבָ

 ההבדל בינו לבין קרבן העולה?יכול להיות אם הקרבן בא מן החי, מה 

 ואם יש שתי אפשרויות, איך מחליטים מה מהם להביא?

 

 את ההבדל נגלה מיד, אם נמשיך בפסוקים.

ם ַעל ַהּמִ  ב ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד; ְוָזְרקּו ּבְ ָחטֹו, ּפֶ נֹו, ּוש ְ ַח ָסִביב:ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאש  ָקְרּבָ  ְזּבֵ

ה לַ  ג ֶ ָלִמים ִאש ּ ְ ֶרב ֶאת  ה'ְוִהְקִריב ִמזֶַּבח ַהש ּ ה ֶאת ַהּקֶ ֶרב:  ְוֵאתַהֵחֶלב ַהְמַכּסֶ ר ַעל ַהּקֶ ֶ ל ַהֵחֶלב ֲאש  י  ְוֵאת ד ּכָ ּתֵ ש ְ

ָסִלים   ר ַעל ַהּכְ ֶ ר ֲעֵלֶהן ֲאש  ֶ ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאש  ה: ְוֶאתַהּכְ ָליֹות ְיִסיֶרּנָ ֵבד ַעל ַהּכְ ְוִהְקִטירּו ֹאתֹו ְבֵני  ה ַהיֶֹּתֶרת ַעל ַהּכָ

ה ֵריַח ִניחַֹח ַלה': ֵ ר ַעל ָהֵאש  ִאש ּ ֶ ר ַעל ָהֵעִצים ֲאש  ֶ ָחה ַעל ָהעָֹלה ֲאש  ְזּבֵ  ַאֲהרֹן ַהּמִ

 

 מה עלה למזבח בקרבן עולה? )א,ט(                           הכל 

 ומה עולה למזבח בקרבן שלמים? )ג, ב-ה(                          רק חלקים מהקרבן

 

 מה עושים עם שאר הבשר? –חלקים מקרבן השלמים עולים למזבח ם רק א

 רש"י מלמד שדבר זה רמוז בשם הקרבן. שאר הבשר מתחלק בין הבעלים והכוהנים.

   ולבעלים שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהניםבר אחר: ד, שמטילים שלום בעולם שלמים

 

באלו /מתי –תלויה באדם המקריב. אפשר לשאול את התלמידים לדעתם  –ההחלטה איזה קרבן להתנדב 

 נסיבות יביא אדם עולה ומתי שלמים?

 
, ו( המבטאת כ, נד ; שמ"א לאבראשית ר' "זבח" הנקראת בתנ"ך: קרבן שלמים הוא מעין סעודה משותפת )

  .הי, שמחה והודלרבש"עשיתוף וקרבה 

"קדשים נקראים הם מקרבן שלמים גם הבעלים אוכלים והיא מעין סעודת הודיה ושמחה הנעשית לפני ה', ולכן 

  . קלים"

בגלל זה נחשבים קרבנות  אינו אוכל ממנו. -העולה והמנחה הם כמתנות שמביא האדם לכבוד ה'. מביא הקרבן 

 . "קדשי קדשים"אלו חמורים יותר והם קרויים 
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 :יום"-מהתלמידים לעלות הצעות "מחיי יוםאפשר לבקש 

 מה יגרום לאדם להביא קרבן? באלו רגעים/מדוע שאדם יקבל על עצמו להביא קרבן? 

 מה לדעתם יהיה עולה ומה שלמים?  –בשלב שני נוכל למיין את הצעות התלמידים 
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 סיכום –קרבנות נדבה 

  .האדם לקב"המפגש שבין כחלק מה, נושא הקרבנות מופיע לכל אורך התנ"ך

 לפני מלכו של עולם. שעמידתו היא  הכרהתת ביטוי להעמידה לפני ה' מחייבת את האדם ל

  כחלק מנימוס ודרך ארץ. ,ם בין הבריותג נם דבר מקובלהיביטויי הערכה וכבוד 

  פגישה היא בין אדם למי שמכובד ממנו.אשר הכקל וחומר 

 המלכים, וחש בקרבתו.קל וחומר כאשר האדם עומד לפני מלך מלכי 

 

 אפשר לשאול את התלמידים חידה: מיהו הראשון שהביא לה' מנחה, אך נדחה? 

 

לזהות אלו כבר למדנו עליהם, כעת, משלמדנו את קרבנות הנדבה, נוכל לחזור ולהיזכר בדמויות אשר 

לכרטיסיות. אפשר להוסיף מקרים ע"פ שיקול דעתו  דוגמאות מצ"ב. באלו הזדמנויותוקרבנות הקריבו 

   . בכל כרטיסיה נשאל: של המורה

 של קרבן הקריב? סוגאיזה הביא קרבן?  מדוע המקריב? מי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מדמויות כגון אפשר לשקול להביא גם דוגמה או שתים ממקורות שטרם נלמדו, אך הם דוגמאות מפורסמות למורה: 

 .קרבן העולה בה נענה אליהו בהר הכרמל

 

 אפשר לארגן את המידע שהצטבר בטבלה: לסיום חלק זה 

 קרבנות נדבה                                 

  עולה מנחה שלמים

 ממה בא )חי/צומח( חי צומח חי

 למי נאכל למזבח למזבח ולכוהנים למזבח לכוהנים ולבעלים

 

 * לשיקול דעת המורה להוסיף עמודת "חומרת הקרבן" )קדשי קדשים/קדשים קלים(

 

י ַויֵֵּצא ֵ ּתֹו ּוְנש  ל ָבָניו ִאּתֹו: ֹנַח ּוָבָניו ְוִאש ְ ל ּכָ -ָהֶרֶמׂש ְוָכל ַהַחיָּה ּכָ

חֵֹתיֶהם ָיְצאּו ִמן-ָהעֹוף ּכֹל רֹוֵמׂש ַעל ּפְ ָבה: ָהָאֶרץ ְלִמש ְ ֶבן  ַהּתֵ ַויִּ

הֹור  הָֹרה ּוִמּכֹל ָהעֹוף ַהּטָ ֵהָמה ַהּטְ ח ִמּכֹל ַהּבְ ּקַ ַח ַלה' ַויִּ ֹנַח ִמְזּבֵ

ַח:  ְזּבֵ ּמִ  ַויַַּעל עֹלֹת ּבַ

 כב(-, יחח)בראשית 

 ה בעקבות העלאת הקרבן?* מי יודע מה ההמשך? מה קר

 * איזה ביטוי מופיע שם, בהמשך, וגם בפרשתנו

א ַאְבָרָהם ֶאת  ָ ׂשּ ַבְך  ֵעיָניו ַויְַּרא ְוִהּנֵה ַויִּ ּסְ ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ

ח ֶאת ּקַ ַקְרָניו ַויֵֶּלְך ַאְבָרָהם ַויִּ נֹו:  ּבְ ַחת ּבְ  ָהַאִיל ַויֲַּעֵלהּו ְלעָֹלה ּתַ

  , יג(כב)בראשית 

אּו ֶאת  ׂשְ ְעּפוֹ  ַוְיִטֻלהּו ֶאליֹוָנה  ַויִּ יְראּו  :ַהיָּם ַויֲַּעֹמד ַהיָּם ִמזַּ ַויִּ

ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת חוּ  ה' ָהֲאָנש ִ ְזּבְ רּו ְנָדִרים ה'ֶזַבח לַ  ַויִּ ּדְ  .ַויִּ

 (טז-טו  א יונה,)

יל ֶאְתֶכם ִמיַּד ִמְצַרִים ּוִמיַּד וַ "  ר ִהּצִ ֶ רּוְך ה' ֲאש  יֹּאֶמר ִיְתרֹו ּבָ

ְרעֹה י   ּפַ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ַחת ַיד ִמְצָרִים: ַעּתָ יל ֶאת ָהָעם ִמּתַ ר ִהּצִ ֶ ֲאש 

ל ָהאֱ  ח ִיְתרֹו   לִֹהים-ָגדֹול ה' ִמּכָ ּקַ ר ָזדּו ֲעֵליֶהם: ַויִּ ֶ ָבר ֲאש  י ַבּדָ ּכִ

ָרֵאל -ה עָֹלה ּוְזָבִחים ֵלאחֵֹתן ֹמש ֶ  לִֹהים ַויָֹּבא ַאֲהרֹן ְוכֹל ִזְקֵני ִיׂשְ

ה ִלְפֵני ָהאֱ  ֶ          לִֹהים:-ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם חֵֹתן ֹמש 

 (בי-י, יח שמות)                                                                     
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